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Disclaimer 

Dit cahier is een uitgave van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het beschrijft de stand van zaken 
mei 2012. Het is een herziene versie van het cahier 2011 en is herzien voor de themamiddag ‘bestemmingsplan 
buitengebied & m.e.r.’ op 7 juni 2012. De informatie in dit cahier is bedoeld als algemene handreiking voor de 
praktijk, maar bevat nadrukkelijk geen specifiek advies voor individuele situaties. U kunt er geen rechten aan 
ontlenen.  
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Aanleiding 
 
Een bestemmingsplan voor het buitengebied geeft invulling aan het ruimtelijke beleid van een 
gemeente voor het buitengebied. Bij het opstellen van het bestemmingsplan worden keuzes 
gemaakt. M.e.r. is bedoeld om te helpen bij het maken van afwegingen en het onderbouwen van 
keuzes vanuit het milieubelang. Het gaat dan over: welke ontwikkelingen zijn gewenst, welke 
knelpunten zijn er en met welke maatregelen zijn ze op te lossen. Het MER geeft bestuurders en 
burgers informatie over de positieve en negatieve milieugevolgen van keuzes en van mogelijke 
alternatieve keuzes. Dat is vooral belangrijk bij plannen met activiteiten die een grote milieu-impact 
kunnen hebben, zoals (intensieve) veehouderij en mestbewerking.  
 
Waar gaat dit cahier over? 
Het cahier gaat over bestemmingsplannen buitengebied en m.e.r., met een focus op (intensieve) 
veehouderij en de effecten daarvan, omdat dit de meeste discussies oplevert. Het cahier gaat kort in 
op natuur, gezondheid en participatie. Voor meer informatie over natuur zie het cahier 'Natuur' en 
de verschillende factsheets. Voor meer informatie over gezondheid, zie het cahier ‘M.e.r. en 
gezondheid’. Voor meer informatie over participatie, zie het Centrum voor publieksparticipatie.  
 
Dit cahier is herzien voor de themamiddag ‘bestemmingsplan buitengebied & m.e.r.’ op 7 juni 2012. 
Op deze middagdag is ingegaan op:  
 de actuele wet- en regelgeving rondom m.e.r. en bestemmingsplannen buitengebied;  
 nuttig gebruik van MER bij bestemmingsplan buitengebied; 
 valkuilen bij het opstellen van een MER: alternatieven, referentiesituatie, maximale 

mogelijkheden, Passende beoordeling.  
 
Waar gaat het niet over?  
Het cahier gaat niet over structuurvisies, zie hiervoor het cahier 'Plan-m.e.r. bij structuurvisies'. 
En ook niet over de m.e.r.-plicht, zie InfoMil voor meer informatie.  
 

 

  

http://docs1.eia.nl/mer/diversen/cahier_natuur-1.pdf
http://www.commissiemer.nl/advisering/Kennis__Informatie_1/factsheets
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/cahiergezondheid.pdf
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/cahiergezondheid.pdf
http://www.centrumpp.nl/
http://docs1.eia.nl/cms/20100611_Cahier_planmer.pdf
http://www.infomil.nl/
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Waarom een m.e.r. bij een bestemmingsplan buitengebied? 
 
Omdat het “moet”… 
Voor een bestemmingsplan buitengebied is een plan-m.e.r. procedure wettelijk verplicht als: 
 het kaderstellend is voor activiteiten die m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn volgens de Wet 

milieubeheer en het Besluit mer, vaak gaat het dan om intensieve veehouderijen; 
 de activiteiten in het bestemmingsplan kunnen leiden tot significant negatieve gevolgen voor 

Natura 2000-gebieden, waardoor volgens de Natuurbeschermingswet een Passende beoordeling 
nodig is voor het plan. 

 
… en omdat het zinvol is 
 om te toetsen of ontwikkelingen passen in de visie en de ambities die de gemeente heeft, 

bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, natuur en landschap of leefbaarheid; 
 om te beoordelen of, hoe en waar, de beoogde ontwikkelingen haalbaar zijn. Dit gebeurt door te 

toetsen aan wettelijke normen en andere randvoorwaarden vóórdat de ontwikkelingen concreet 
zijn ingevuld; 

 om inzicht te krijgen in knelpunten, kansen en dilemma’s op milieugebied, zodat duidelijk is 
welke afwegingen de gemeente moet en kan maken;  

 om de cumulatieve effecten van meerdere activiteiten (ook buiten de eigen gemeente) in beeld te 
brengen en af te wegen; 

 om alle betrokken partijen vroegtijdig te informeren en te raadplegen, om verrassingen in een 
later stadium te voorkomen en meer begrip en draagvlak kan ontstaan voor te maken keuzes; 

 om zo het milieu een volwaardige rol in de besluitvorming te laten spelen. 
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Belangrijkste tips  
 
De Commissie m.e.r. heeft veel gemeenten geadviseerd over m.e.r.-procedures voor 
bestemmingsplannen. Door de ervaring met deze procedures en met andere (plan-)m.e.r.-
procedures heeft de Commissie zicht op de “do’s & don’ts”. De belangrijkste tips op een rijtje.  
 
Start vroeg  
Start zo vroeg mogelijk in het planproces met de m.e.r.(-procedure), dus voordat keuzes (met 
mogelijke milieugevolgen) zijn gemaakt. Dan kan de milieu-informatie gebruikt worden bij de 
planvorming.  
 
Benut de mogelijkheden van participatie  
Benut de mogelijkheden van participatie, dat zorgt voor betrokken belanghebbenden en 
vroegtijdige inventarisatie van ideeën, belangen, knelpunten en oplossingen.  
 
Stem MER en bestemmingsplan op elkaar af 
 Het MER wordt gemaakt voor het bestemmingsplan: beschrijf altijd de maximale mogelijkheden 

die het bestemmingsplan biedt, om de effecten van de ‘worst case’ situatie in beeld te krijgen. 
 Zorg voor de juiste reikwijdte van het MER: analyseer welke ontwikkelingen mogelijk belangrijke 

milieugevolgen hebben. 
 Houd rekening met onzekerheden (in ontwikkelingen en effectvoorspelling) door gebruik te 

maken van bandbreedtes en scenario’s. 
 Bepaal de haalbaarheid van verschillende functies. Dicht bij natuur- of woongebieden is de 

ontwikkelingsruimte vaak erg beperkt, waardoor keuzes gemaakt moeten worden over 
prioriteiten en/of (mitigerende) maatregelen nodig zijn.  

 Vergelijk alternatieven met de juiste referentiesituatie. Houd rekening met autonome 
ontwikkelingen, zoals de wet- en regelgeving waaraan veehouderijen in de toekomst moeten 
voldoen. 

 
Let op de Passende beoordeling 
Neem een Passende beoordeling op in het MER, als significant negatieve gevolgen voor Natura 
2000-gebieden niet op voorhand uitgesloten kunnen worden. Let vooral op natuurgebieden waar op 
dit moment al teveel stikstof wordt aangevoerd. 
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1 M.e.r. bij een bestemmingsplan 
buitengebied  
 

1.1 Stappen in de m.e.r.-procedure 
 
Binnen m.e.r. bestaan plan-m.e.r. en project-m.e.r. Er zijn twee m.e.r.-procedures: een beperkte en 
een uitgebreide. Voor plan-m.e.r. geldt altijd de uitgebreide procedure.  
 

Uitgebreide m.e.r. procedure  

De wettelijke stappen in de uitgebreide procedure voor een plan-m.e.r. zijn: 
 schriftelijke mededeling aan het bevoegd gezag over het voornemen; 
 openbare kennisgeving van het voornemen een plan voor te bereiden; 
 raadpleging adviseurs en overheidsinstanties over reikwijdte en detailniveau van het MER; 
 stukken ter inzage leggen; 
 de mogelijkheid bieden om zienswijzen in te dienen op het voornemen; 
 op verzoek: advies Commissie m.e.r. over reikwijdte en detailniveau van het MER; 
 opstellen van het MER; 
 ter inzage legging MER;  
 aan iedereen de mogelijkheid bieden zienswijzen in te dienen op het MER en het 

(voor)ontwerpplan;  
 toetsingsadvies Commissie m.e.r.; 
 vaststellen plan inclusief motivering; 
 bekendmaken plan;  
 evaluatie. 

 
Zie voor meer informatie over de m.e.r.-procedures de handreiking en handleiding m.e.r. van het 
ministerie I&M, onder andere te vinden via de website van de Commissie m.e.r. 
 
 

http://www.commissiemer.nl/
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1.2 Structuurvisie – bestemmingsplan – vergunning: 
meerdere m.e.r.-procedures? 
 
Het kan voorkomen dat voor dezelfde activiteit na elkaar meerdere m.e.r.-procedures moeten 
worden doorlopen. Bij het Besluit mer is een lijst opgenomen waarin staat bij welke soorten 
activiteiten m.e.r. verplicht is. Alle plannen (bijvoorbeeld structuurvisies of bestemmingsplannen) die 
in kolom 3 staan van die lijst kunnen plan-m.e.r.-plichtig zijn. Meerdere (opeenvolgende) plannen 
voor dezelfde activiteit kunnen dus plan-m.e.r.-plichtig zijn. Als laatste komt een project-m.e.r. aan 
de orde. Er kan gebruik worden gemaakt van de informatie uit de eerder opgestelde MER'en, mits die 
nog voldoende up-to-date is.  
 

Een voorbeeld  

De provincie gaat een provinciale structuurvisie maken en beschrijft daarin de (on)mogelijkheden van de 
ontwikkelingen in de intensieve veehouderij. De structuurvisie gaat onder andere in op de locaties waar 
intensieve veehouderij heel goed zou kunnen groeien en waar er voorrang wordt gegeven aan andere 
activiteiten. Volgens het Besluit mer moet een plan-m.e.r. worden gemaakt, omdat de structuurvisie 
kaderstellend is voor intensieve veehouderij. In het plan-MER komen de milieueffecten van de mogelijke 
locatiealternatieven op provinciaal niveau voor deze ontwikkelingen.  
 
De gemeente y die in deze provincie ligt, gaat een jaar later een gemeentelijke structuurvisie maken. Deze gaat 
in op de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij. Volgens het Besluit mer moet er dan weer een plan-m.e.r. 
worden gedaan omdat de gemeentelijke structuurvisie kaderstellend is voor intensieve veehouderij. De 
informatie uit het MER bij de provinciale structuurvisie vormt mede de basis en wordt aangevuld met informatie 
specifiek voor de gemeente. In het plan-MER komen de milieueffecten van de mogelijke locatiealternatieven op 
gemeentelijk niveau voor deze ontwikkelingen. 
 
Vrij snel nadat de gemeente de structuurvisie af heeft, gaat zij ook het bestemmingsplan buitengebied herzien. 
De ideeën uit de structuurvisie worden vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan. En ook hierbij moet 
volgens het Besluit mer dan weer een plan-m.e.r. worden doorlopen omdat het bestemmingsplan kaderstellend 
is voor intensieve veehouderij. Ook hier wordt de informatie uit het vorige MER gebruikt, bijvoorbeeld over de 
locatiekeuze. Het bestemmingsplan is gedetailleerder en dus moet een aantal aspecten aangevuld worden met 
meer gedetailleerde informatie.  
 
Een ondernemer gaat vervolgens zijn varkenshouderij uitbreiden met 1.000 zeugen. Hij moet daarvoor een 
Omgevingsvergunning aanvragen. Volgens het Besluit mer moet hij een project-m.e.r. doorlopen, omdat de 
activiteit “uitbreiding varkenshouderij” hierin staat en het aantal zeugen waarmee hij gaat uitbreiden boven de 
drempelwaarde ligt. In het MER verwijst hij naar de zoeklocaties voor intensieve veehouderij die in het 
bestemmingsplan en de structuurvisie zijn vastgelegd en die in de bijbehorende MER’en zijn onderbouwd met 
milieu-informatie. Het project-MER gaat in op de milieugevolgen van de concrete inrichting van het bedrijf en de 
alternatieven en mitigerende maatregelen die daarbij kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld het type 
luchtwasser. 

 
 
 

  

http://www.commissiemer.nl/regelgeving/besluit-mer
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Hoe zit het met de m.e.r.-plicht ? 
De m.e.r.-plicht voor bestemmingsplannen buitengebied is in veel gevallen het gevolg van de ruimte 
die wordt geboden voor de ontwikkeling van intensieve veehouderij. De activiteit ‘intensieve 
veehouderij’ staat in categorie C14 van het Besluit mer (zie Tabel 1).  
 

Tabel 1 - Categorie C 14 (intensieve veehouderij) uit onderdeel C van de bijlage bij het Besluit mer 

kolom 1: Activiteit kolom 2: Gevallen kolom 3: Plannen kolom 4: 
Besluiten 

De oprichting, wijziging of 
uitbreiding van een 
installatie voor het fokken, 
mesten, houden van 
pluimvee of varkens. 

In gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op 
een inrichting met plek voor 
meer dan een bepaald aantal 
mesthoenders, hennen, 
mestvarkens of zeugen.  

De structuurvisie (uit 
artikel 2.1, 2.2 en 2.3 
van de Wet ruimtelijke 
ordening), en het plan 
(uit artikel 3.1 en 3.6, 
1e lid, onderdeel a / b). 

Besluiten die 
vallen onder 
afdeling 3.4 of 
afdeling 13.2 van 
de Algemene wet 
bestuursrecht.  

 
Categorie C14 geeft aan dat een project-m.e.r. moet worden doorlopen als een 
omgevingsvergunning (dit wordt bedoeld met de omschrijving in ‘kolom 4: besluiten’) wordt 
aangevraagd om een bedrijf op te richten, te wijzigen of uit te breiden met meer dan het in ‘kolom 
2: gevallen’ genoemde aantal mesthoenders, hennen, mestvarkens of zeugen.  
 
m.e.r.-beoordeling 
Daarnaast is er de D-lijst van het Besluit mer. Hierin staan meer diersoorten opgenomen dan op de 
C-lijst. Bij een activiteit boven de richtwaarden uit de D-lijst maar onder de drempel uit de C-lijst 
moet een m.e.r.-beoordeling worden uitgevoerd. In deze beoordeling moet vast komen te staan of 
er belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten zijn door het uitvoeren van de activiteit. En als 
dat zo is, moet er een m.e.r. worden doorlopen voor de omgevingsvergunning. 
 
Boven de richtwaarde in de D-lijst moet een m.e.r.-beoordeling plaatsvinden als de activiteit:  
 voorkomt in kolom 1 van de D-lijst, en 
 groter is dan de drempelwaarden in kolom 2, en 
 mogelijk gemaakt wordt door een besluit in kolom 4. 
Let op: Als een activiteit voorkomt in kolom 1 (activiteit) moet het bevoegd gezag altijd motiveren of 
een m.e.r.-beoordeling nodig is. Ook al blijft deze onder de richtwaarden van ‘kolom 2: gevallen’. 
 
In een m.e.r.-beoordeling moet het bevoegd gezag beoordelen of het opstellen van een MER 
noodzakelijk is, omdat niet kan worden uitgesloten dat een activiteit belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu kan hebben. Er zijn wettelijke criteria om te bepalen of daarvan sprake is. Deze 
criteria zijn: 
1 de kenmerken van het project; 
2 de plaats van het project; 
3 de kenmerken van mogelijke effecten. 
In Bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn zijn bij deze drie criteria verschillende sub-criteria 
gegeven, zoals bijvoorbeeld een sub-criterium ‘cumulatie met andere projecten’. De Europese 
m.e.r.-richtlijn is te vinden op de website van de Commissie m.e.r. Zie verder ook de factsheet 
'm.e.r.-beoordeling'.  

http://docs1.eia.nl/cms/wetregelgeving/eu_richtlijnen_voor_projecten2009.pdf
http://docs1.eia.nl/cms/wetregelgeving/eu_richtlijnen_voor_projecten2009.pdf
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/factsheet_22_mer_beoordeling_en_besluit_mer_webversie.pdf
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/factsheet_22_mer_beoordeling_en_besluit_mer_webversie.pdf
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kaderstellende plannen 
Alle plannen waarin mogelijkheden worden geboden voor m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten 
zijn zogenaamde ‘kaderstellende plannen’. Dit zijn de plannen uit ‘kolom 3: plannen’, denk daarbij 
aan structuurvisies van gemeente, provincie of Rijk, bestemmingsplannen, inpassingsplannen, 
wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen. Voor deze plannen moet een plan-m.e.r. worden 
doorlopen. Een plan is plan-m.e.r.-plichtig als het kaderstellend is voor een m.e.r.-plichtige of een 
m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. 
 
Als een plan-m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten mogelijk maakt, is nog niet zeker dat voor die 
activiteiten te zijner tijd ook daadwerkelijk een project-MER wordt opgesteld. De m.e.r.-beoordeling 
is immers nog niet uitgevoerd. Toch moet dan een plan-m.er. opgesteld worden. De plan-m.e.r.-
plicht staat in principe los van de uitkomst van de m.e.r.-beoordeling.  
 
Als alle activiteiten in een plan beneden de D-richtlijnwaarden blijven, moet het bevoegd gezag per 
activiteit beoordelen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is. Is dat niet het geval, dan is er in 
principe geen verplichting voor een plan-m.e.r. Als niet kan worden uitgesloten dat er voor een van 
de activiteiten een m.e.r.-beoordeling nodig is, dan geldt er wel een plan-m.e.r plicht. 
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1.3 Publieksparticipatie 
 
Publieksparticipatie is een verzamelterm voor alle vormen van deelname van het publiek aan de 
voorbereiding, uitvoering, besluitvorming of evaluatie van beleid. Burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties vormen samen het publiek.  
 
Het bevoegd gezag moet volgens de wet de gelegenheid bieden een zienswijze in te dienen op het 
MER. Het kan ook op andere (eerdere) momenten in het plan- en besluitvormingsproces.  
 
Participatie kan door het vragen van zienswijzen maar ook door het organiseren van 
meedenksessies, schetsschuiten, ateliers, informatieavonden of workshops. Op deze manier: 
 wordt het proces democratischer;  
 kan de discussie op basis van feiten gevoerd worden; 
 wordt lokale kennis benut in de m.e.r.-procedure; 
 krijgt een overheid een beeld van het draagvlak voor het plan en de vragen uit de samenleving; 
 kunnen burgers, bedrijven en belangengroepen meedenken over oplossingen voor een probleem. 
 
Zie voor meer informatie de website van het Centrum voor publieksparticipatie.  
 
 

 

http://www.centrumpp.nl/
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2 De relatie tussen m.e.r. en het 
bestemmingsplan buitengebied 
 
2.1 Herziening bestemmingsplan: partieel of integraal 
 
Er zijn verschillende soorten bestemmingsplannen buitengebied. Dit betekent dat ook de daarbij 
behorende milieueffectrapporten heel divers zijn. Een herziening van het bestemmingsplan in het 
buitengebied kan gaan over:  
 een locatie: een individuele nieuwe vestiging of een uitbreiding van een veehouderij. In deze 

situatie wordt vaak een combinatie van een plan- en een project-MER gemaakt. Ook is het 
mogelijk dat niet het bestemmingsplan wordt herzien maar dat een ‘afwijking van het 
bestemmingsplan’ mogelijk wordt gemaakt door een omgevingsvergunning. De gemeente Hof 
van Twente heeft dit bijvoorbeeld gedaan voor een individueel bedrijf in Markelo;  

 een gedeelte van het buitengebied bijvoorbeeld een Landbouwontwikkelingsgebied. Dit is 
bijvoorbeeld gedaan in de gemeente Peel en Maas (LOG Egchelse Heide); 

 het gehele buitengebied. Voorbeelden hiervan zijn de bestemmingsplannen buitengebied van de 
gemeenten St. Oedenrode, Bernheze, Coevorden, Drechterland, Broek in Waterland en Tynaarlo.  

 
Een locatiespecifieke bestemmingsplanherziening  
Wanneer een activiteit op een bepaalde locatie niet past binnen het bestemmingsplan kan de 
gemeente het bestemmingsplan herzien voor deze specifieke activiteit op een locatie.  
Een ondernemer vraagt een vergunning aan voor een uitbreiding van zijn intensieve veehouderij 
bedrijf. Deze uitbreiding past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Het bouwperceel is 
onvoldoende groot om de uitbreiding te kunnen realiseren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1:  
voorbeeld  van een 
vestigingslocatie voor 
een bedrijf.
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Bij een locatiespecifieke herziening gelden dan mogelijk twee verschillende m.e.r.-plichten:  
1 De herziening van een bestemmingsplan dat kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige 

activiteiten is plan-m.e.r.-plichtig. Over het algemeen worden er geen locatiealternatieven 
beschreven in dit plan-MER omdat de particuliere initiatiefnemer vaak al een bepaalde 
grondpositie heeft. Wanneer een overheid initiatiefnemer is, worden vaak wel locatiealternatieven 
beschreven. Ook als er een Passende beoordeling bij de bestemmingsplanherziening wordt 
opgesteld, geldt de plan-m.e.r.-plicht.  

2 Een afwijking van een bestemmingsplan kan geregeld worden in een omgevingsvergunning voor 
de uitbreiding. Een omgevingsvergunning kan project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-
beoordelingsplichtig zijn (dit is afhankelijk van hoe groot de uitbreiding is en wat de uitkomst van 
de m.e.r.-beoordeling is).  

 
In de eerste situatie kan het voorkomen dat er sprake is van een plan-m.e.r.-plicht voor de 
herziening van het bestemmingsplan en van een project-m.e.r.-plicht voor het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor het oprichten of uitbreiden van de inrichting. In zo’n geval kan een 
gecombineerd plan-/project-MER worden gemaakt (art. 14.4b Wet Milieubeheer). Dit gecombineerde 
MER is dan bedoeld ter ondersteuning van de besluitvorming over de omgevingsvergunning én over 
de bestemmingsplanherziening.  
 
In de tweede situatie wordt alleen een m.e.r.-beoordeling of een project-MER gemaakt.  
 
Bij een locatiespecifieke ontwikkeling is de concrete ontwikkeling bekend. Het MER beschrijft de 
milieugevolgen dan ook gedetailleerd.  
 
Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) bestemmen 
De gemeente kan ook een bestemmingsplan maken voor één of meerdere LOG’en. Als de nieuwe 
ontwikkelingen in het LOG al concreet bekend zijn, geeft het MER de milieugevolgen gedetailleerd. 
Er zijn bijvoorbeeld aanvragen van ondernemers om hun bedrijf te mogen verplaatsen naar het LOG 
of om een al bestaand bedrijf in het LOG uit te breiden.  
 

 
Figuur 2: voorbeeld van een verplaatsing: toekomstige locaties in het LOG. 
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Het MER heeft hetzelfde detailniveau als het bestemmingsplan, dus: 
 als het bestemmingsplan vier bouwblokken mogelijk maakt dan beschrijft het MER de 

milieugevolgen daarvan op basis van de maximale invulling van die vier bouwblokken; 
 als het bestemmingsplan zoekgebieden in een LOG aangeeft of overal in het LOG dezelfde 

rechten en voorschriften geeft aan de veehouderijen, dan beschrijft het MER in ieder geval de 
milieugevolgen van de maximale invulling van het LOG.  

 
Het voordeel van een specifiek herzien bestemmingsplan voor een LOG is dat er inzicht is in de 
concrete ontwikkelingen in het gebied. De milieugevolgen van deze ontwikkelingen worden dan 
specifiek in beeld gebracht. Het nadeel is dat er geen integrale afweging in de mogelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied plaatsvindt. 
 
Integrale bestemmingsplanwijziging buitengebied 
Er zijn ook gemeenten die in één keer het hele bestemmingsplan voor het buitengebied wijzigen. De 
gevolgen van strategische keuzen komen vroegtijdig in beeld. Met zo’n integrale herziening wordt 
een aantal aspecten in het buitengebied geregeld, bijvoorbeeld: 
 de ontwikkelingen in de (intensieve) veehouderij;  
 mestbe- en/of verwerking; 
 kwaliteit leefomgeving verbeteren; 
 recreatie bevorderen; 
 nieuwbouw van recreatiewoningen. 
 
De ontwikkelingen in de intensieve veehouderij vormen dan de aanleiding voor de gemeente om een 
plan-m.e.r. te doorlopen. Bij het opstellen van het MER voor een integrale bestemmingsplan-
herziening zijn de mogelijke ontwikkelingen in het plangebied soms nog weinig concreet. Het MER 
blijft in dat geval globaal. Ook kan het zijn dat de gemeente nog geen goed beeld heeft van welke 
ontwikkelingen ze wil stimuleren en welke niet. Dan brengt het MER in kaart hoeveel ruimte vanuit 
milieuoogpunt er eigenlijk is voor ontwikkelingen en waar de keuzemogelijkheden zitten. Op deze 
manier wordt het MER als ontwerpinstrument benut.  
 
Bijvoorbeeld de gemeente Bernheze. Deze gemeente heeft naar aanleiding van (onder andere) de 
bevindingen uit het MER en gemeentelijke beleidskeuzes het ontwerpbestemmingsplan flink 
aangepast ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan. 
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3 Het MER  
 
Dit hoofdstuk gaat in op de onderdelen van het MER die in de praktijk vaak lastig zijn of tot veel 
discussie leiden: alternatieven, referentiesituatie, beschrijving van effecten op de leefomgeving en 
op natuur, de samenvatting en het kaartmateriaal. De Commissie m.e.r. heeft in veel gevallen 
geadviseerd over de inhoud (reikwijdte en detailniveau) en kwaliteit (toetsing) van het MER. Deze 
adviezen zijn altijd openbaar en te vinden op de website van de Commissie.  
 

3.1 Alternatieven ontwikkelen  
 
In een MER staat de alternatievenvergelijking centraal. Bij plannen gaat het om ruimtelijke 
alternatieven. Bij omgevingsvergunningen gaat het met name om inrichtingsalternatieven. De 
alternatieven zijn bedoeld om de ‘hoeken van het speelveld’ in beeld te brengen: welke keuze-
mogelijkheden en sturingsmogelijkheden heeft de bestuurder voor de ruimtelijke inrichting van het 
buitengebied. Hoe minder beperkingen, des te groter zijn de mogelijkheden en dus de 
milieueffecten. Beperkingen in de vorm van bijvoorbeeld zonering, frequenties van evenementen, 
maximale aantallen, maximaal aantal hectare uitbreiding voor het totale plangebied, maximaal 
aantal odour-units, verbod van etagebouw en maximaal bedrijfsvloeroppervlak kunnen worden 
ingezet om in de alternatieven de mogelijkheden en daarmee de milieueffecten te beperken.  
 
Een MER bij een bestemmingsplan buitengebied kan verschillende invalshoeken hebben: 
 vanuit een specifieke ambitie of doelstelling voor het gebied;  
 als er geen duidelijke doelstelling is, kan het MER meer ontwerpend worden gebruikt om inzicht 

te geven in de mogelijkheden in het plangebied. 
 

Alternatief of scenario? 

De Nederlandse milieuwetgeving (en de Europese richtlijn) schrijft voor dat er alternatieven worden uitgewerkt. Het 
beschouwen van alternatieven is een wezenlijk onderdeel van de milieueffectrapportage. Alternatieven zijn 
verschillende mogelijkheden die er zijn om het plan uit te voeren. Zonder alternatieven is geen keuze mogelijk en 
heeft het MER minder meerwaarde voor de besluitvorming. Een scenario is geen alternatief:  
 alternatief : daar waar keuzeruimte aanwezig is voor het gemeentebestuur, er is actieve sturing mogelijk in 

welke ontwikkelingen wel en niet gewenst zijn;  
 scenario : dat wat de gemeente ‘overkomt’, er is geen actieve sturing door de gemeente, externe invloeden 

zoals economische of maatschappelijke ontwikkelingen zijn bepalend voor de ontwikkelingen in het plangebied.  

 
Alternatiefontwikkeling vanuit ambitie en doelstelling 
De ambities of doelstellingen die de gemeente heeft voor het gebied zijn soms al wat verder 
uitgewerkt in de structuurvisie of een landschapsplan. Dit kan dan de basis vormen voor de 
alternatiefontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn:  
 een alternatief met verschillende locaties voor die ene nieuwe veehouderij;  
 een alternatief met uitbreiding van veehouderijen in het westen of in het oosten van het plan; 
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 een alternatief met doelen voor het buitengebied zoals recreatieontwikkelingen, versterken van 
landschappelijke waarden of verbeteren van het leefklimaat. 

In het MER is het alleen zinvol om alternatieven te beschrijven die onderscheidend zijn voor de 
milieugevolgen. Zo wordt nagegaan of de gestelde doelen of ambities gehaald kunnen worden. 
 
Alternatiefontwikkeling vanuit gebruiksruimte 
Als er geen duidelijke doelstelling is, dan is het MER te gebruiken om na te gaan welke 
ontwikkelingsmogelijkheden er zijn in het gebied. De werkwijze is dan als volgt: 
 inventariseer de milieueffecten van de bestaande activiteiten in en om het plangebied; 
 inventariseer de milieueffecten van de toekomstige activiteiten die vaststaan in en om het 

plangebied (stoppers en groeiers in de landbouw en andere ontwikkelingen zoals een woonwijk 
buiten het plangebied); 

 bepaal op basis van geur-, lucht- en natuurwetgeving hoeveel milieugebruiksruimte er nog is; 
 bepaal hoeveel van deze ruimte de gemeente wil invullen; 
 ontwikkel alternatieven voor de manier waarop de beschikbare ruimte ingevuld kan worden. 

Bijvoorbeeld een alternatief waarbij nieuwe ontwikkelingen geconcentreerd of juist gespreid 
worden. Of een alternatief waarin helemaal wordt ingezet op landbouw of helemaal op recreatie. 

 

Milieugebruiksruimte  

Dit is de term die gebruikt wordt voor de ruimte voor toekomstige ontwikkelingen die er in het plangebied is, 
gegeven de milieueffecten en - randvoorwaarden door bestaande en toekomstig zekere activiteiten.  
 
De analyse van de milieugebruiksruimte geeft informatie over knelpunten (bijvoorbeeld geur, ammoniak of fijn stof) 
en kansen die zich in het buitengebied voordoen. Op basis hiervan kunnen per deelgebied of per locatie keuzes 
gemaakt worden door bijvoorbeeld activiteiten met stikstofemissies te plannen op of te verplaatsen naar de minst 
kwetsbare locaties. 

 
Mocht uit het MER blijken dat er geen gebruiksruimte meer bestaat door de reeds bestaande en 
toekomstige activiteiten, dan kan onderzocht worden of er nog ruimte gecreëerd kan worden. 
Ruimte creëren kan door bijvoorbeeld technische eisen te stellen aan bedrijven, extra 
natuurontwikkeling, activiteiten te zoneren of vergunningen van stoppende bedrijven in te trekken 
en daarmee nieuwe bedrijven mogelijk te maken. Dit laatste wordt saldering genoemd.  
 

Saldering 

Saldering is het ‘optellen’ van negatieve en positieve effecten binnen één plan of project. Daarna worden de 
totale effecten van het plan of project per saldo beoordeeld. Dit is een manier om de negatieve gevolgen voor de 
natuur van een project of plan (bijvoorbeeld stikstofdepositie op een heidegebied door nieuwe veehouderijen) 
binnen het plan of project op te lossen (bijvoorbeeld door andere veehouderijen dichter bij dit natuurgebied op 
te heffen). Hoe juridisch tegen saldering wordt aangekeken is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. 
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3.2 Referentiesituatie 
 
Om de milieueffecten van de alternatieven te kunnen beoordelen en vergelijken, is een referentie 
nodig. De referentiesituatie is de situatie die zou ontstaan als het plan niet wordt uitgevoerd: dus de 
bestaande toestand van het milieu in het studiegebied (huidige feitelijke situatie) en de te 
verwachten milieutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling. De autonome ontwikkeling is 
bijvoorbeeld de bouw van een woonwijk of de aanleg van een weg waar een definitief besluit over is 
genomen. 
 
De referentiesituatie in een MER bij een bestemmingsplan buitengebied waarin met name 
(intensieve) veehouderij ontwikkelingen worden geregeld, is gebaseerd op:  
 (het gedeelte van) de vergunningen voor veehouderijen in het plangebied die ingevuld zijn in de 

huidige situatie (dat is de feitelijke situatie); 
 (het gedeelte van) de vergunningen voor veehouderijen in het plangebied die nog niet ingevuld 

zijn maar die op korte termijn wel worden benut (onderdeel van de autonome ontwikkeling);  
 de ontwikkelingen in de veehouderij in en rond het plangebied door bijvoorbeeld het Besluit 

huisvesting en het NSL; 
 andere relevante ontwikkelingen in en rond het plangebied zoals de aanleg van een weg of de 

ontwikkeling van een woningbouwlocatie.  
 
Bij het bepalen van wat bij het voornemen hoort, moet worden gekeken waar keuzemogelijkheden, 
dus beleidsvrijheid, voor het bevoegd gezag zit. Die beleidsvrijheid zit bij:  
 activiteiten die nog niet in het vorige bestemmingsplan zijn bestemd; 
 activiteiten die ook al waren en nu weer worden bestemd, maar die niet zijn vergund; 
 activiteiten die zijn bestemd en vergund maar nog niet zijn gerealiseerd en ook niet op korte 

termijn worden gerealiseerd;  
 illegale activiteiten: nu wel of niet mogelijk maken. 
Dit maakt dat er een realistische vergelijking van het voornemen met de referentiesituatie is.  
 
In een schema ziet dat er als volgt uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

referentiesituatie voornemen 

niet-benutte vergunning- 
en, wel op korte termijn  
ingevuld 

illegale 
situaties 

bestemd, maar niet 
vergund en niet  
gerealiseerd 

niet-benutte vergunning-
en, niet op korte termijn 
opgevuld  

huidige feitelijke 
situatie 

 
Het is belangrijk om de uitgangspunten voor de onderverdeling (wat is referentie, wat is voornemen) 
te onderbouwen en eventueel gebruik te maken van bandbreedtes. Want wat precies 
referentiesituatie is en wat voornemen is maatwerk per plangebied en is dan ook vaak onderwerp 
van discussie. Zie hiervoor de factsheet ‘Referentiesituatie in MER voor bestemmingsplannen’. 
 

http://docs1.eia.nl/mer/diversen/factsheet_29_procedures_referentie_bestemmingsplannen_webversie.pdf
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Figuur 4: voorbeeld van een overzicht van een referentiesituatie en alternatieven/scenario’s. 
 
Feitelijke huidige situatie versus vergunde rechten 
De feitelijke huidige situatie is een zo realistische mogelijke inschatting van de daadwerkelijke 
aantallen benutte dierplaatsen op dit moment of zoals die op korte termijn een feit zullen zijn.  
 
Het aantal daadwerkelijk aanwezige dieren kan uit de CBS-meitelling (aantal aanwezige dieren op 1 
mei van een jaar) voor het plangebied bepaald worden. Vaak wordt geconstateerd dat de gemiddelde 
veebezetting (aantal dieren) op basis van CBS-cijfers veel lager is dan het vergunde aantal 
dierplaatsen. Bij sommige gemeenten is dit verschil op gemeenteniveau 50%. Dit grote verschil wordt 
bijvoorbeeld veroorzaakt als van gestopte bedrijven de vergunning (nog) niet is ingetrokken of er 
uitbreidingen zijn vergund die (nog) niet zijn gerealiseerd. 
 
De huidige feitelijke situatie kan bepaald worden door uit te gaan van een correctie voor de 
daadwerkelijke aantal benutte dierplaatsen ten opzichte van het totaal aan vergunde dierplaatsen. 
Op basis van een onderbouwde inschatting kan deze correctie voor het hele plangebied gelijk zijn of 
per deelgebieden verschillen als dat een beter beeld van de werkelijkheid geeft.  
 
Let op: Veehouderijbedrijven kennen, als normaal onderdeel van het bedrijfsproces, altijd een 
gemiddelde jaarlijkse onderbezetting ten opzichte van het vergunde aantal dierplaatsen. Er is 
bijvoorbeeld per jaar een aantal weken leegstand doordat slachtvee wordt afgevoerd en de stallen 
worden schoongemaakt. Deze functionele leegstand verschilt per diersoort en bedraagt gemiddeld 
ca.5 à 10 procent.  
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Waarom mag ik niet uitgaan van het huidige bestemmingsplan om mee te vergelijken?  

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak dat aan niet gebruikte bestemmingen van het 
geldende bestemmingsplan geen rechten kunnen worden ontleend. De Afdeling bestuursrechtspraak overweegt: 
“Het bevoegd gezag kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken 
belangen andere bestemmingen en regels voor gronden vaststellen”.  
 
Hoewel sprake kan zijn van planschade, kan het bevoegd gezag bestaande bestemmingen wijzigen. Het bevoegd 
gezag maakt dus bij het vaststellen van het bestemmingsplan opnieuw de keuze voor die bestemmingen.  
 
Worden die bestemmingen gehandhaafd, dan kunnen deze in de nieuwe planperiode alsnog ingevuld worden. Dit 
geeft dus “nieuwe” mogelijkheden ten opzichte van hetgeen al is gerealiseerd. Nog niet ingevulde bestemmingen 
zijn dus de reden dat een nieuw bestemmingsplan dat minder mogelijkheden geeft dan het vorige 
bestemmingsplan niet altijd leidt tot minder milieugevolgen ten opzichte van de referentie. 
 
Het komt regelmatig voor dat een gemeente graag het effect van beleidswijzigingen wil aantonen, als deze 
wijzigingen gunstig zijn vanuit milieuoogpunt. Daarvoor is het dan zinvol om het nieuwe bestemmingsplan te 
vergelijken met het “oude”, vigerende bestemmingsplan. Het is logisch en zeker niet fout als dit in een MER wordt 
gedaan, maar het is essentieel dat daarnaast in ieder geval óók vergeleken wordt met de (juridisch juiste) 
referentiesituatie. 

 
  

Twee uitspraken van de Raad van State  

Dat een uitbreiding onder het voorheen geldende bestemmingsplan was toegestaan betekent niet dat deze is aan te 
merken als een bestaande, ongewijzigd blijvende voorziening waarvoor geen m.e.r.-plicht bestaat, aangezien de 
daadwerkelijke uitbreiding ten tijde van het bestreden besluit niet heeft plaatsgevonden.  
Zie hiervoor Bestemmingsplan buitengebied Haaren, 7 september 2011, 200907076/1/R3.  
 
In het kader van de Natuurbeschermingswet1998 geldt eenzelfde redenering: als het plan voorziet in uitbreiding 
van een bouwvlak zoals dat in het voorheen geldende plan was opgenomen, moet de aanvaardbaarheid daarvan 
(opnieuw) worden bezien, mede in relatie tot de op het moment van vaststelling geldende regelgeving. Uit de 
enkele omstandigheid dat een deel van de bouwvlakken voor intensieve veehouderijen overeenstemt met de 
bouwvlakken die in het voorheen geldende plan reeds waren opgenomen, volgt niet dat het plan op dit punt in 
overeenstemming is met de Natuurbeschermingswet 1998.  
Zie hiervoor Bestemmingsplan buitengebied 2008 Baarle-Nassau, ABRvS 19 oktober 2011, 200906702/1/R3. 
 
Voor meer informatie over deze of andere uitspraken: www.Commissiemer.nl onderdeel jurisprudentie. 

 
 

 

http://www.commissiemer.nl/regelgeving/jurisprudentie/200907076.1.r3
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/jurisprudentie/200906702.1.r3
http://www.commissiemer.nl/
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3.3 Effectbeschrijving  
 
In het MER wordt onderscheid gemaakt tussen de beschrijving van effecten en de beoordeling van 
deze effecten.  
 
Om de alternatieven goed te kunnen vergelijken moeten deze met dezelfde methode worden 
beschreven. Dus wanneer een alternatief maximaal wordt opgevuld dan moet voor de 
vergelijkbaarheid dit ook met de andere alternatieven worden gedaan. Minimaal moeten de 
maximale mogelijkheden van het plan zoals dat wordt vastgesteld in een van de MER alternatieven 
worden doorgerekend. Het MER moet immers passen bij het plan waarvoor het wordt opgesteld. 
 
Maximale mogelijkheden  
De maximale mogelijkheden (van tenminste het plan) moeten worden beschreven omdat het zinvol 
is voor een bestuurder om te weten of het totaal aan mogelijke ontwikkelingen dat met het 
bestemmingsplan mogelijk gemaakt wordt:  
 past binnen de visie en de ambities die de gemeente heeft; 
 past binnen de wettelijke normen en andere randvoorwaarden vóór dat de ontwikkelingen 

concreet zijn ingevuld; 
 in potentie knelpunten, kansen of dilemma’s op milieugebied oplevert. Daarmee krijgt de 

bestuurder ook duidelijk waar eventuele nog te maken keuzes zitten.  
 
Om de alternatieven te toetsen aan de ambities van de gemeente (zoals vastgelegd in de 
structuurvisie of andere plannen en beleidsregels) en aan wet- en regelgeving moeten in het MER 
voor het bestemmingsplan de milieueffecten van de maximale mogelijkheden van het 
bestemmingsplan bepaald worden. Zo wordt duidelijk wat de maximale milieugevolgen zijn  
die het plan kan hebben en daarmee of het plan zonder verdere beperkingen uitvoerbaar is binnen 
wet– en regelgeving.  
 
Ook heeft de Afdeling bestuursrechtspraak meermalen uitgemaakt dat zowel bij het beoordelen van 
de m.e.r.-plicht als bij het opstellen van een MER moet worden uitgegaan van hetgeen een plan of 
besluit maximaal mogelijk maakt (zoals Regionaal Bedrijventerrein Twente te Almelo, ABRvS 12 
maart 2008, 200701994/1en Buitengebied Dinxperlo, ABRvS 29 juni 2011, 201101604/1/R2). 
 
Zie verder ook de factsheet ‘Maximale mogelijkheden bestemmingsplan buitengebied en m.e.r.’ 
 

Voorbeeld 

In het bestemmingsplan zijn 100 bouwblokken aangewezen als “agrarisch: intensieve veehouderij”.  
De inschatting van de gemeente is dat van deze bouwblokken in de looptijd van het plan maximaal op 30 
bouwblokken daadwerkelijk uitbreiding van een intensieve veehouderij zal plaatsvinden.  
 
In het MER moeten de milieueffecten van het gebruik van alle 100 bouwblokken als intensieve veehouderij in 
beeld gebracht worden. De maximale mogelijkheden van het plan zijn dan gebaseerd op een, voor deze 
gemeente, gemiddeld bedrijf op alle 100 bouwblokken.  
 
Een alternatief is 30 bouwblokken in deelgebied x met een voor deze gemeente gemiddeld bedrijf.  

 

  

http://www.commissiemer.nl/regelgeving/jurisprudentie/200701994.1
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/jurisprudentie/200701994.1
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/jurisprudentie/201101604.1.r2+
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Voorbeeld 

Een ondernemer vraagt voor een specifieke locatie een omgevingsvergunning aan om zijn varkensbedrijf uit te 
breiden. In de vergunning vraagt hij één bouwlaag aan. Omdat het bedrijf niet meer binnen het huidige 
bestemmingsplan past, wijzigt de gemeente ook het bestemmingsplan. In het nieuwe plan worden meerdere 
bouwlagen niet uitgesloten.  
 
In het plan-MER of het gecombineerde plan-/project-MER moeten de milieueffecten van twee bouwlagen worden 
beschreven want dat zijn de maximale mogelijkheden van het plan, ook als nu het voorkeursalternatief uit één 
bouwlaag bestaat. 

 
De rechter heeft meerdere keren uitspraak gedaan over maximale mogelijkheden. Volgens vaste 
jurisprudentie moet worden uitgegaan van hetgeen ‘redelijkerwijs maximaal mogelijk wordt 
gemaakt’ in het plan. “Redelijkerwijs” wil zeggen dat uitgegaan kan worden van redelijke 
gemiddelden voor bedrijfsvoering. 
 
Uitgaan van de maximale mogelijkheden betekent dat eventuele wijzigingsbevoegdheden en 
ontheffingsmogelijkheden die in het bestemmingsplan staan moeten worden meegenomen. 
 
Voor de bepaling van de maximale mogelijkheden moet ervan worden uitgegaan dat alle bestemde 
ruimte wordt ingevuld. Dus op elk perceel met een bepaalde bestemming (al of niet via een 
wijzigingsbevoegdheid) moet rekening worden gehouden met volledige benutting van die bestemde 
ruimte. Het is misschien nu nog niet realistisch dat alle ruimte wordt benut, maar gedurende de 
looptijd van het bestemmingsplan (10 jaar) kan dat veranderen. Bovendien is van te voren niet te 
zeggen waar in het plangebied wel en waar niet de volledige ruimte zal worden benut. 
 
De effectbepaling maakt inzichtelijk waar problemen te verwachten zijn en dient daardoor als basis 
voor een discussie over type knelpunten, locaties waar deze zich voordoen en alternatieven of 
maatregelen om deze knelpunten zo nodig te voorkomen of te beperken.  
 

Hoe de maximale mogelijkheden van het plan bepalen?  

De maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan kunnen als volgt worden bepaald: 
 welke ontwikkelingen maakt het bestemmingsplan mogelijk? Het bestemmingsplan buitengebied regelt vaak 

ontwikkelingen in de Intensieve veehouderij, grondgebonden veehouderij, mestverwerking, recreatie, bosbouw, 
tuinbouw, boomteelt, functiewijziging agrarische bebouwing, windenergie, toestaan diverse soorten verbreding; 

 wat regelt het bestemmingsplan direct? Bijvoorbeeld intensieve veehouderij kan uitbreiden tot 1 ha, geen 
nieuwvestiging van agrarische bedrijven, maximale bouwhoogtes, bestaande campings uitbreiden met 10 
plaatsen; 

 wat staat in de wijzigingsbevoegdheden / ontheffingen? Denk aan extra groei (intensieve) veehouderij, 
omschakelen van veehouderij naar Intensieve veehouderij, mestverwerking, nieuwvestiging van agrarische 
bedrijven op locaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen, veehouderij met mogelijkheden tot oprichten van 
een minicamping; 

 welke voorwaarden zijn verbonden aan het toepassen van wijzigingsbevoegdheden? Denk aan zonering in het 
plangebied, beperking in aantal van een bepaalde functionaliteit (x campings binnen y zoekgebieden), 
technische eisen. 
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Plan- versus studiegebied 
Het plangebied is het gebied waarover het plan gaat. Het studiegebied is het gebied waarin naar 
milieugevolgen wordt gekeken veroorzaakt door activiteiten die met het plan mogelijk worden. Dit is 
meestal groter dan het plangebied. De omvang wordt bepaald door waar belangrijke gevolgen 
optreden voor dat milieuaspect. Het studiegebied kan per milieuaspect verschillen. 

Figuur 5: ligging Natura 2000-gebieden in en om het plangebied. 
 
Onzekerheden bij modellen 
Bij de effectbeschrijving in het MER is belangrijk de keuze te onderbouwen van de gebruikte 
rekenregels/-modellen en van de gegevens waarmee de gevolgen van het plan (op lucht-, water-, 
bodemkwaliteit, aantallen gehinderden) worden bepaald. Aan de effectvoorspellingen kleven 
onzekerheden. Vaak zijn die aanzienlijk. Het is beter ermee rekening te houden, dan ze te negeren. 
Dit geldt bij het vergelijken van alternatieven in een MER en bij de toetsing van de alternatieven aan 
wet- en regelgeving. Zie ook de factsheet 'Methoden: Omgaan met onzekerheden'. 

  

http://docs1.eia.nl/mer/diversen/factsheet_19_omgaan_met_onzekerheden_in_mer_webversie.pdf
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3.4 Effecten op de leefomgeving 
 
De leefomgeving in het buitengebied wordt in een MER vaak ‘vertaald’ in de thema’s : 
 landschap;  
 cultuurhistorie;  
 luchtkwaliteit;  
 geur; 
 geluid; 
 gezondheid. 
Effecten op natuur worden apart besproken in §3.5. 
 
Landschap en cultuurhistorie 
Het buitengebied van een gemeente bestaat vaak uit verschillende landschappen en heeft 
verschillende cultuurhistorische kenmerken. Effecten van ontwikkelingen kunnen dan ook per 
deelgebied heel verschillend uitpakken. Het MER moet deze verschillen duidelijk maken. Dit kan 
door per deelgebied de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden te beschrijven, te 
waarderen en daarna aan te geven welke gevolgen het plan op deze waarden heeft. Kaarten, 
tekeningen, schetsen of foto’s werken vaak erg verhelderend. 
 

Figuur 6: twee voorbeelden van landschappelijke inpassing. 
 
Voor de besluitvorming over een bestemmingsplan is het van belang om zowel positieve als 
negatieve gevolgen van het plan voor het landschap te bespreken. Ook inzicht in hoe negatieve, 
ongewenste, effecten via het bestemmingsplan voorkomen of beperkt kunnen worden, hoort in het 
MER. 
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Luchtkwaliteit (fijn stof, geur) en geluid 
Effecten op de luchtkwaliteit (fijn stof en geur) en geluid worden in het buitengebied over het 
algemeen veroorzaakt door een toename in verkeer en door ontwikkelingen in de (intensieve) 
veehouderij en mestbe- en verwerking. Fijn stof (vooral bij concentraties van pluimveehouderijen 
een punt van aandacht) kan risico’s voor de volksgezondheid opleveren.  
 
Het MER moet inzicht geven in de mate waarin de alternatieven kunnen leiden tot een verandering in 
het leefklimaat. Dat kan aan de hand van: 
 de locaties waar functies worden toegestaan (zowel nieuw als uitbreidingen); 
 de ligging van gevoelige bestemmingen, en 
 contourkaarten met huidige en toekomstige niveaus.   
 
Op basis van deze informatie kan geconcludeerd worden of er mogelijke knelpunten met wet- en 
regelgeving of lokaal beleid zijn.  
 

Figuur 7: voorbeeld van verandering in geurhinder. 
 
Gezondheid 
Gezondheid is een relatief nieuw aspect in MER. In de praktijk blijkt dat de bewoners in het 
buitengebied zich vaak zorgen maken over de mogelijke gevolgen van intensieve veehouderijen voor 
hun gezondheid. Deze gevolgen bestaan uit de effecten op luchtkwaliteit en geluid en de risico’s 
met betrekking tot zoönosen. Een zoönose is een ziekte die kan worden overgedragen van dieren op 
mensen. Denk bijvoorbeeld aan Q-koorts of MRSA.  
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Gezondheidsrelevante informatie in het MER 
Als een plan mogelijk effecten heeft op de gezondheid, is relevant om in het MER te beschrijven:  
 de ligging van intensieve veehouderijbedrijven;  
 de aantallen en ligging van woningen en andere gevoelige bestemmingen;  
 de afstand van de bedrijven tot de woningen / woonkernen;  
 de risico’s van zoönosen (dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van het RIVMrapport nr. 

215011002: Volksgezondheidsaspecten van veehouderijmegabedrijven in Nederland. Zoönosen 
en antibioticumresistentie) en de mogelijke maatregelen om deze risico’s te verkleinen;  

 de effecten van het plan op luchtkwaliteit (fijn stof, geur) en geluid; 
 de cumulatie van de verschillende effecten in een gebied, bijvoorbeeld door een combinatie van 

een verslechtering of verbetering van de luchtkwaliteit en extra geluidbelasting;  
 de vergelijking van de effecten van de alternatieven. 
 
Voor meer informatie over dit onderwerp heeft de GGD West Brabant een informatieblad intensieve 
veehouderij en gezondheid samengesteld. Hier gaat de GGD in op mogelijke risico’s met betrekking 
tot de huidige veehouderij en schaalvergroting en hoe deze risico’s geminimaliseerd kunnen 
worden. 
 
De Commissie heeft voor een themadag m.e.r. en gezondheid (april 2012) een cahier ‘m.e.r. en 
gezondheid’ samengesteld. Hierin treft u meer informatie over hoe om te gaan met gezondheid in 
m.e.r. 

http://www.ggd.nl/static/filebank/3f4cdbd23e569b8c3fccab0778c6700e/update-informatieblad2011.pdf
http://www.ggd.nl/static/filebank/3f4cdbd23e569b8c3fccab0778c6700e/update-informatieblad2011.pdf
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/cahiergezondheid.pdf
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/cahiergezondheid.pdf
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3.5 Effecten op natuur 
 
Het MER moet duidelijk maken welke gevolgen het plan kan hebben voor de natuur. Bij de 
herziening van een bestemmingsplan voor een buitengebied of LOG waarin de ontwikkelingen van 
intensieve en grondgebonden veehouderij worden geregeld, zijn met name de verzurende en 
vermestende emissies relevant. Als recreatie toeneemt kan verstoring een belangrijk effect zijn. De 
effecten op natuur zijn in te delen in effecten op gebieden en op soorten.  
 
Gebieden 
Voor het MER bij een bestemmingsplan buitengebied is de ligging ten opzichte van het plangebied 
relevant van de voor vermesting en verzuring gevoelige gebieden. We lichten twee gebiedsoorten 
eruit: Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur. Zie hiervoor ook het cahier ‘Natuur’ 
en de verschillende factsheets. 
 
Natura 2000 
Natura 2000 is een aanzet voor een netwerk van natuurgebieden over heel Europa. Als dit netwerk 
gereed is, kunnen plant- en diersoorten door de mens gemaakte barrières doorkruisen en tussen 
gebieden met geschikte habitats heen en weer bewegen.  
 
De Natura 2000-gebieden zijn beschermd op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen, 
die in Nederland zijn omgezet in de Natuurbeschermingswet 1998. In de richtlijnen staan de soorten 
en habitattypen waarvoor gebieden moeten worden aangewezen. Per gebied worden voor die 
soorten en habitattypen doelstellingen bepaald: behoud of verbetering. De lidstaten moeten zorgen 
dat deze doelstellingen gehaald worden door (beheer)maatregelen te treffen en te beoordelen of 
projecten en plannen wel of geen doorgang kunnen vinden.  
 

Een project of plan mag in principe doorgaan als significante negatieve gevolgen voor de 
habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingdoelstellingen zijn vastgesteld, zijn uit te sluiten. 
Als dat niet zeker is, moeten de gevolgen van het plan of project onderzocht worden in een 
Passende beoordeling. Als op basis van de Passende beoordeling niet kan worden uitgesloten dat de 
activiteit leidt tot aantasting van natuurlijke kenmerken, kan de activiteit in principe niet doorgaan. 
Een uitzondering hierop is mogelijk als de activiteit aan alle criteria van de ADC-toets voldoet. In 
deze ADC-toets wordt achtereenvolgens bepaald of: 
 er Alternatieven zijn voor de activiteit (die geen of minder gevolgen hebben), zo niet dan is het 

criterium of; 
 er Dwingende redenen zijn van groot openbaar belang voor de activiteit, zo niet dan moet; 
 er Compensatie voor de schade aan de natuur plaatsvindt. 

  

http://docs1.eia.nl/mer/diversen/cahier_natuur-1.pdf
http://www.commissiemer.nl/default.asp?onderwerp=publicaties&type=factsheets
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Uiteraard kan een bestemmingsplan ook tot positieve effecten leiden of een bijdrage leveren aan het 
halen van de doelstellingen: bijvoorbeeld door natuurontwikkeling, opheffen van verdroging of door 
de realisatie van een robuuste verbindingszone.  
 
In het MER wordt meestal informatie opgenomen die specifiek is voor Natura 2000-gebieden en die 
ook in de Passende beoordeling aan de orde moet komen.  
Bij een bestemmingsplan buitengebied gaat het vaak over de vermestende en verzurende depositie 
die mede door de stikstofemissies uit de veehouderij wordt bepaald. Informatie hierover die in het 
MER komt, bestaat in ieder geval uit:  
 de kritische depositiewaarden van habitattypen die gevoelig zijn voor verzuring en vermesting; 
 de heersende achtergrondconcentratie van verzurende en vermestende stoffen;  
 de deposities die optreden op de verschillende gebieden als de maximale mogelijkheden van de 

planalternatieven zouden worden gebruikt en op welke locaties sprake is van een toename en op 
welke locaties van een afname;  

 en welke emissie- en depositiebeperkende maatregelen door de gemeente genomen kunnen 
worden.  

 
Behalve verandering in verzurende en vermestende depositie kan ook verstoring door recreatie een 
belangrijke rol spelen in de effecten op Natura 2000-gebieden.  
 

Jurisprudentie over bestemmingsplan buitengebied, Passende beoordeling en m.e.r. 

Gemeente Alphen-Chaam 2012 (ABRvS). 
 Ook voor ogenschijnlijk kleine activiteiten (zoals kleinschalige recreatie of kamperen bij de boer) kan een 

passende beoordeling (en daarmee een plan-m.e.r. nodig) voor een bestemmingsplan buitengebied nodig zijn. 
De term conserverend wil niet zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn. 

Zie hiervoor ABRvS 2012, nr. nr. 201003878/1/R3. 
 
Gemeente Oirschot 2011 (voorzittersuitspraak). 
 Indien bouwvlakken op percelen voor veehouderijen wijzigen en er liggen Natura 2000-gebieden in de buurt, 

moet worden nagegaan of voor de vaststelling van het bestemmingsplan een plan-m.e.r. moet worden gedaan. 
Er ontstaat immers een plan-m.e.r.-plicht als bij een plan een Passende beoordeling op grond van de 
Natuurbeschermingswet moet worden uitgevoerd. Let dus goed op als tussen ontwerp en vaststelling (al dan 
niet door een amendement in de gemeenteraad) wijzigingen worden toegekend. 

Zie hiervoor ABRvS 2011, nr. 201011920/2/R3. 
 
Gemeente Oldebroek (ABRvS).  
 Bij de beoordeling van de gevolgen op een Natura 2000-gebied kan een geldende maar niet-verwezenlijkte 

bestemming niet als uitgangspunt worden genomen (zie ook ABRvS 28 februari 2007, nr. 200601747/1). Dit 
betekent dat onderzoek naar de gevolgen van deze bestemming moet worden gedaan als deze in het nieuwe 
bestemmingsplan weer wordt opgenomen. Het is dus niet voldoende om te stellen dat in de wijzigingsregels 
staat dat het wijzigingsplan geen afbreuk aan natuurlijke waarden mag doen.  

 Nader onderzoek naar de gevolgen van een plan op een Natura 2000-gebied mag niet worden doorgeschoven 
naar het moment dat van een wijzigingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt. 

Zie hiervoor ABRvS 2011, nr. 201001276/1/R2. 
 
Voor meer informatie over deze of andere uitspraken: www.Commissiemer.nl onderdeel jurisprudentie. 

 
 

http://www.commissiemer.nl/regelgeving/jurisprudentie/201003878.1.r3
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/jurisprudentie/201011920.2.r3
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/jurisprudentie/201001276.1.r2
http://www.commissiemer.nl/
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Programmatische Aanpak Stikstof 

Het Ministerie van EL&I werkt aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Men wil een duurzame economische 
ontwikkeling samen te laten gaan met het op termijn realiseren van de natuurdoelen van Natura 2000.  
 
Kern van het beleid is dat het Rijk en de provincies maatregelen nemen die zorgen voor een flinke afname van de 
stikstofdepositie. Ook wordt er gewerkt aan betere bescherming van kwetsbare natuurtypen in Natura 2000-
gebieden via de waterhuishouding en beheermaatregelen. Deze combinatie van maatregelen moet ruimte 
scheppen voor nieuwe economische ontwikkelingen. In het voorlopige PAS zijn de uitgangspunten voor de 
toedeling van de ontwikkelruimte geformuleerd. In het definitieve programma zal ontwikkelruimte voor de 
infrastructurele projecten uit het MIRT worden toegedeeld; daarnaast moet er voldoende regionale/lokale 
ontwikkelruimte ontstaan. 

 
Ecologische hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een landelijk netwerk van natuurgebieden. Voor de EHS geldt 
volgens de Nota Ruimte een ‘nee-tenzij’ regime:  
 nee: geen aantasting van actuele en potentiële wezenlijke kenmerken en waarden; 
 tenzij: geen alternatieven, redenen van groot openbaar belang en compensatie.  
 
Per provincie zijn een toetsingskader en een compensatieregeling EHS vastgesteld, passend binnen 
de Nota Ruimte en de Spelregels EHS. Voor de EHS is van belang om de ‘wezenlijke kenmerken en 
waarden’ te behouden of realiseren. Het is dus belangrijk in het MER om aan te geven welke 
gevolgen het plan heeft voor deze actuele en potentiële kenmerken en waarden.  
 
Soorten  
De bescherming van soorten is geregeld in de Flora- en faunawet. Hierin en in de daarop gebaseerde 
Algemene Maatregelen van Bestuur en ministeriële regelingen zijn vier verschillende 

beschermingsregimes opgenomen. Welk regime van 
toepassing is, is afhankelijk van de groep waartoe de 
soort behoort.  
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 
categorieën:  
 tabel 1 (algemene soorten);  
 tabel 2 (overige soorten);  
 tabel 3 (Bijlage IV Habitatrichtlijn-/bijlage 1 AMvB-

soorten) en vogels;  
 de nesten van vijftien vogelsoorten (met name 

roofvogels en uilen) zijn het hele jaar beschermd. 
 
Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan is 
het van belang in het MER aan te geven welke 
beschermde soorten te verwachten zijn in het 
studiegebied, in welk deel zij voorkomen en welk 
beschermingsregime geldt. Dit is vooral van belang om 
de risico’s/mogelijke belemmeringen in te schatten. In 
een MER bij een bestemmingsplan gebeurt dit meestal 
in de vorm van een quick scan met daarin een globale 
waarden- of risicokaart en een globale risicoanalyse. 
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3.6 Effectbeoordeling  
 
Wanneer de effecten zijn beschreven kunnen de effecten beoordeeld worden. Het moet duidelijk zijn 
aan welke criteria de effecten getoetst worden. In een MER wordt de beoordeling meestal 
vereenvoudigd weergegeven door een tabel met plussen en minnen. Hierbij hoort een volledige 
beschrijving van het toetsingskader, zodat duidelijk is hoe de effecten zijn ‘vertaald’ naar plussen en 
minnen. Vragen die aan de orde komen zijn:  
 Hoe scoren de alternatieven ten opzichte van elkaar?  
 Wordt het beter of slechter voor het milieu?  
 Passen de effecten van de alternatieven binnen de geldende wet- en regelgeving? 
De milieueffecten van de alternatieven moeten met elkaar én met de referentiesituatie worden 
vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in hoeverre de alternatieven andere effecten 
veroorzaken.  
Verder kan ook (kwalitatief) getoetst worden aan bijvoorbeeld de gemeentelijke ambities op het 
gebied van duurzaamheid, CO2-reductie of klimaatbestendigheid. Welk alternatief scoort hierop het 
best en welke het slechtst? Dit biedt de bestuurder handvatten voor te maken keuzes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: voorbeeld van een vergelijking van alternatieven.  
 
Mitigatie en compensatie 
Wanneer er negatieve effecten op het milieu zijn, kan het MER daarvoor oplossingen aandragen. Dit 
zijn mitigerende of compenserende maatregelen.  
 
Mitigerende maatregelen voorkomen of verzachten gevolgen. Een voorbeeld is het uitvoeren van 
werkzaamheden in een seizoen waarin een dierpopulatie afwezig is of minder gevoelig is. Dit is voor 
broedvogels bijvoorbeeld buiten het broedseizoen en voor overwinterende soorten buiten het 
overwinteringseizoen. Ook eco-passages om opgeworpen barrières te slechten, geluidsschermen en 
luchtwassers in stallen zijn voorbeelden van mitigerende maatregelen.  
 
Bij compensatie wordt de aantasting van het leefgebied van een soort of het habitattype (na 
maximale mitigatie) geaccepteerd, en wordt ergens anders een vervangend habitat of leefgebied 
gerealiseerd. Het kan gaan om compensatie van een concreet oppervlak van hetzelfde habitattype, of 
om compensatie door de kwaliteit van een gebied te verhogen. Uitgangspunt is dat de compensatie 
zoveel mogelijk gelijkwaardig is aan het aangetaste gebied, tijdig wordt gecompenseerd en zo dicht 
mogelijk bij de aangetaste plek ligt. 
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3.7 Andere belangrijke aspecten van het MER 
 
De samenvatting, het gebruikte kaartmateriaal en de eerste aanzet tot een monitoring- en 
evaluatieprogramma zijn belangrijke maar onderbelichte onderdelen van het MER. Hier volgen een 
aantal algemene tips.  
 
Samenvatting 
De bestuurder die het besluit moet nemen, zal niet altijd het hele MER inclusief de bijlagen lezen. 
Datzelfde geldt voor veel belanghebbenden. Het MER bevat vaak ook hele technische en 
specialistische informatie. Een goede samenvatting van het MER is dus heel belangrijk. Een 
samenvatting is een zelfstandig document en een goede afspiegeling van de inhoud van het MER. 
Denk aan de volgende onderdelen: 
 de inhoud van het plan en mogelijke alternatieven; 
 de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van het plan en de alternatieven;  
 een overzichtelijke vergelijking van de alternatieven; 
 de conclusies en op hoofdlijnen de uitkomsten van de berekeningen die de conclusies 

ondersteunen. 
 
Vorm en presentatie, kaartmateriaal 
De informatie in het MER moet ook voor een niet ingevoerde lezer goed te volgen zijn. Dit betekent 
niet altijd heel veel tekst. Een beeld doet vaak meer dan duizend woorden. Presenteer gegevens van 
bijvoorbeeld de vergelijking van alternatieven ook in grafieken, kaarten, visualisaties en tabellen.  
Een paar tips: 
 Gebruik in het MER recent en leesbaar kaartmateriaal (met legenda), dat de teksten inzichtelijk 

maakt en verduidelijkt. Neem in ieder geval kaarten op met daarop: 
 de ligging en omvang van de bestaande bedrijven, in het bijzonder de recreatie- en 

veehouderijbedrijven in het buitengebied; 
 de ligging van Natura 2000-gebieden en andere (zeer) kwetsbare natuur dichtbij het plan; 
 de situering en status van landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle gebieden en 

elementen. 
Neem in ieder geval één kaart op met alle gebruikte topografische aanduidingen en relevante 
deelgebieden. 

Het kan zo...      maar ook zo. 
Figuur 9: voorbeeld van twee kaarten. 
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Monitoring en evaluatie 
Een goede monitoring van de milieugebruiksruimte en de effecten van ontwikkelingen en 
maatregelen daarop is belangrijk omdat het duidelijk maakt of en hoe de milieugebruiksruimte voor 
de verschillende milieuaspecten verandert. Dit biedt bruikbare informatie voor de invulling van de 
toekomstige ontheffingen en wijzigingsbevoegdheden. 
 
Om dat te kunnen is het nodig om evaluatiemomenten af te spreken waarbij de ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld in de stikstofdepositie) worden afgezet tegen de nagestreefde ontwikkeling. Daarbij 
hoort een plan van aanpak met de maatregelen die kunnen worden genomen wanneer de 
daadwerkelijke effecten anders blijken te zijn dan effecten zoals in het MER beschreven staan. Dit 
maakt tijdige bijsturing mogelijk. In het MER staat vaak een aanzet tot dit evaluatieonderzoek met 
daarbij een verband met de geconstateerde leemten in informatie en onzekerheden.  
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Links  
 
Commissie voor de milieueffectrapportage:  
www.commissiemer.nl 
 
Centrum voor publieksparticipatie: 
www.centrumpp.nl 
 
Overzicht van de factsheets van de Commissie m.e.r.: 
http://www.commissiemer.nl/advisering/Kennis__Informatie_1/factsheets 
 
Jurisprudentie webpagina Commissie m.e.r.: 
http://www.commissiemer.nl/zoeken?it=&q=jurisprudentie 
 
Cahier ‘Natuur’ 
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/cahier_natuur-1.pdf 
 
Cahier ‘Plan-m.e.r. bij structuurvisies’: 
http://docs1.eia.nl/cms/20100611_Cahier_planmer.pdf 
 
Cahier ‘M.e.r. en gezondheid’: 
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/cahiergezondheid.pdf 
 
InfoMil:  
www.infomil.nl 
 
Besluit mer: 
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/besluit-mer 
 
Europese m.e.r.-richtlijn: 
http://docs1.eia.nl/cms/wetregelgeving/eu_richtlijnen_voor_projecten2009.pdf 
 
GGD West-Brabant (informatieblad intensieve veehouderij en gezondheid) 
http://www.ggd.nl/static/filebank/3f4cdbd23e569b8c3fccab0778c6700e/update-
informatieblad2011.pdf 
 
 

http://www.commissiemer.nl/
http://www.centrumpp.nl/
http://www.commissiemer.nl/advisering/Kennis__Informatie_1/factsheets
http://www.commissiemer.nl/zoeken?it=&q=jurisprudentie
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/cahier_natuur-1.pdf
http://docs1.eia.nl/cms/20100611_Cahier_planmer.pdf
http://docs1.eia.nl/mer/diversen/cahiergezondheid.pdf
http://www.infomil.nl/
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/besluit-mer
http://docs1.eia.nl/cms/wetregelgeving/eu_richtlijnen_voor_projecten2009.pdf
http://www.ggd.nl/static/filebank/3f4cdbd23e569b8c3fccab0778c6700e/update-informatieblad2011.pdf
http://www.ggd.nl/static/filebank/3f4cdbd23e569b8c3fccab0778c6700e/update-informatieblad2011.pdf
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Colofon 

Dit cahier is een uitgave van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het beschrijft de stand van zaken mei 
2012. Het is een herziene versie van het cahier 2011 en is herzien voor de themamiddag ‘bestemmingsplan 
buitengebied & m.e.r.’ op 7 juni 2012. De informatie in dit cahier is bedoeld als algemene handreiking voor de 
praktijk, maar bevat nadrukkelijk geen specifiek advies voor individuele situaties. U kunt er geen rechten aan 
ontlenen.  
 
Dit cahier is tot stand gekomen vanuit de ervaring van de Commissie met bestemmingsplannen buitengebied en 
m.e.r.  
 
Meer informatie? 
Meer informatie vindt u op www.commissiemer.nl.  
U kunt uw vraag ook stellen aan de helpdesk van de Commissie voor de m.e.r.: 
030-234 76 66 
kennisplatform@eia.nl 
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